ТУРЦИЯ
Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.
След това може да се наложи да плащате вносни мита или данъци. Често има безмитна
сума.
За Турция това е:
• Търговски пратки - максимум 75 евро
• Подаръци - максимум 75 евро
Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Турция:
• Продукти, съдържащи "бонсай" (JWH-0181)
• Козметика
• Мобилни телефони
• Лотарийни билети от нерегистрирани чуждестранни лотарии и съобщения за тези
лотарии
• Животински и растителни продукти, като риба и консервирано месо
• Пушено и подправено месо
• Плодове и зеленчуци, както пресни, така и сушени
• Бял пипер
• Сребро и чуждестранна валута
• Изключения от това са пратки, съдържащи:
- златни монети за колекции
- пари за колекции, които не се използват често
- невалидни банкноти
- фалшиви пари
Стоки, които могат да се изпращат само при определени условия:
• Алкохолни напитки
• Лекарства
• Твърд сапун и прахообразен сапун, с изключение на медицински сапун
• Кафе (не повече от 1 кг на човек на месец)
• Медицински термометри
• Захарин и подобни вещества
• Тютюн и свързани с него продукти
• Чай
Свържете се с местната пощенска администрация или посолството, за да разберете
условията, при които тези стоки могат да бъдат изпратени.

Следните стоки могат да се изпращат само с лиценз за внос:
• Пчели
• Личи и копринени буби
 Животински продукти
• Медикаменти и витамини, които не са предназначени за частни лица
• Плодове
• Зеленчуци
• Млечни продукти
• Растения и семена
• Рибни продукти
Спецификации за пратки до Турция:
• Пратките, които са адресирани до Константинопол вместо Истанбул, ще бъдат
върнати от турската пощенска администрация
• При обикновени и препоръчани пратки не могат да се изпращат стоки, върху които
трябва да се плащат мита.
Моля обърнете внимание!
Правим всичко възможно, за да поддържаме тази информация актуална, но като
подател вие в крайна сметка носите отговорност за съдържанието на вашата пратка.
“Български пощи” ЕАД не носи отговорност за щети или конфискация на пратката.
Затова Ви молим да се обърнете към уеб сайта на местната пощенска администрация,
митническо учреждение или посолство на страната, до която изпращате пратката си за
най-новата информация.

